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“Ne halt etmeye geldik buraya, Cal?” diye soruyor Rae
bana bira uzatırken. “Lisedeyken de bu insanları sevmezdim, şimdi de sevmiyorum. Değişen bir şey yok.”
Ama aslında bir şeyler değişmiş.
Kamyonetimin kasasında oturmuş içkimi yudumluyorum ve gözlerimle gelişigüzel bir biçimde kalabalığı tarıyorum. İnsanlar, geçen yıl liseden mezun olmadan önce
olduğu gibi, oldukça bariz gruplara ayrılmışlar: Sporcular,
tiyatrocular, otçular ve tabii ki elitler.
Aslında benim burada olma sebebim de bir bakıma bu
son gruptakiler.
“Bir saat takılırız, sonra da çeker gideriz,” diyor Rae birasından bir yudum alırken. Gözlerini tam karşıya dikip
yavaşça bardağını indiriyor. “Siktir. Buraya doğru gelen şu
kız Heather Townsend mi yoksa?”
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Heather sarı buklesiyle oynayarak karşıma dikildiğinde
kafamı kaldırıyorum.
“Selam, Cal. Gelmene sevindim,” diyor cilveli bir gülümseyişle.
“Selam,” diye karşılık veriyorum. Bir adım daha yaklaşıp sarkıttığım bacaklarımın arasına giriyor.
“Ormanda parti yapmak tam da liseli işi yani.” Derin
bir iç çekiyor. “İnsan üniversiteye gidince biraz büyümeli
ama değil mi?”
“Evet ama üniversiteye gitsek de hâlâ içmemize ve evlerini harabeye çevirmemize izin vermeyen ailelerimiz var,”
diyorum. Hayatında duyduğu en komik espriyi yapmışım
gibi gülüyor.
Rae homurdanıyor. “Ah, bu bir şaka olmalı.”
Heather iyice yaklaşınca nefesini dudaklarımda hissediyorum. “Bence bu yaz birlikte çok eğleneceğiz.”
Yutkunuyorum, sırtüstü uzanmadan kızdan daha fazla
uzaklaşmam mümkün görünmüyor.
“Sadece bir haftalığına buradayım,” diyorum. Heather
somurtarak alt dudağını uzatıyor. Hiç de çekici görünmüyor.
“Nereye gidiyorsun?” diye soruyor elini dizime koyarak. Bütün bedenim geriliyor.
“Oregon’a. Yazın dayımın yanında çalışacağım.”
“İyi de daha bugün geldin...”
Rae’in alçak sesle bir şeyler homurdandığını duyuyorum.
“Üzgünüm,” diyerek omuz silkiyorum. “Ee, herkes ne8

rede peki? Nicole görünmüyor ortalıkta.”
Heather gözlerini devirip kollarını göğsünde kavuşturarak bir adım geriliyor. Belli ki damarına bastım.
“Bilmiyorum. Herhâlde artık Harvard’a gittiği için kendini bizden üstün görüyor.”
Sormaya devam ediyorum. “Mezuniyetten sonra hiç
konuştunuz mu?” Rae’in bana dik dik baktığını hissedebiliyorum.
“Mesaj bile atmadı. Güya biz onun en yakın arkadaşlarıydık, değil mi? Bir kere bile aramadı. Kaltak!”
Heather’ın düşmanca tutumu karşısında gözlerim fal
taşı gibi açılıyor.
“Heather.” Vi, ellerini kalçasına dayamış, Heather’ın arkasında dikiliyor. “Bu partide iş yok.” Kyle’ın BMW’sinin
yanında kümelenmiş diğer elitleri işaret ediyor.
“Şimdi geliyorum,” diyor Heather Vi’ye, sonra da tekrar bana dönüyor. “Belki sen gitmeden önce bir şeyler yaparız.”
“Bakarız,” diyorum yapmayacağımızı bildiğim hâlde.
Heather arkasını dönüp Vi’yle birlikte ait olduğu yere doğru yürüyor. Kamyonetten inip, bugüne kadar yüzümüze
bir kere bile dönüp bakmamış elitler grubuna doğru yürümelerini izliyorum.
Bir anda biri omzuma sert bir şekilde çarpınca biram
üstüme dökülüyor.
“Önüne baksana!” diyor Neil Talbert tehditkâr bir şekilde arkamdan.
Kendimi zapt edebilmek için gözlerimi kapatıp derin
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bir nefes alıyorum, aslında arkama dönüp Neil'ın suratına
bir yumruk indirmeyi fena hâlde istiyorum. Bunun düşüncesi bile yumruklarımı sıkmama yetiyor.
“Pislik herifin tekisin sen,” diye tersleniyor Rae. Ben de
Neil’a bakmak için dönüyorum.
Kollarını yanlara doğru açan ve kendini olduğundan
daha büyük göstermeye çalışan Neil’ı görmezden gelerek
Rae’e bakıp kafamı hızla iki yana sallıyorum.
“Hâlâ kızların arkasına mı saklanıyorsun?” diyerek dalga geçiyor Neil. “Nasıl görünürsen görün hiç değişmemişsin.”
Hiçbir şey demiyorum. Bir anlamı yok çünkü. Neil aynı
lisedeki gibi ve söyleyeceğim hiçbir şey bunu değiştirmeyecek.
“Neil!” diye bağırıyor uzaktan biri. “Hangi cehennemdesin? Bir saattir seni bekliyoruz. Hadi gel.”
Neil, kardeşinin BMW’sine doğru yürümeye başladığında omuzlarımdaki kaslar gevşiyor.
“Cal, sana böyle davranmasına neden hâlâ izin verdiğini anlayamıyorum. Kahretsin, sen artık ondan daha irisin.
Onu kolayca alt edebilirsin,” diyor Rae omzumun üstünden ters ters bakmaya devam ederek.
“Değmez.” Tekrar kamyonetin kasasına çıkıp oturuyorum.
“Heather Townsend’e ne demeli asıl? Şaka mıydı o? Tamam, boyun biraz uzamış, gözlüklerini atıp lens takmışsın
ve o cılız vücudun nasıl olduysa biraz kas yapmış ama o
kadar da farklı görünmüyorsun yani. Sonuçta sen sensin
işte.”
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“Egomu yerle bir ettiğin için sağ ol, Rae. Gerçekten minnettarım.”
İğnelememi duymazdan gelerek devam ediyor. “Ya
Nicole Bentley meselesi neydi? Sen ciddi misin, Cal? Şu kızın peşini seneler önce bıraktığını sanıyordum.”
“Ama sence de bu yaz gelmemesi garip değil mi?”
Bugün o kızların yanında Nicole’ü görmediğimde bir
terslik olduğunu düşünmüştüm. Hâlâ da öyle düşünüyorum. Benim burada bulunma sebebim oydu.
Kyle ile Ashley’nin öpüşmelerine takılıyor gözüm.
Ashley, ‘Kyle’dan uzak durun, o benim,’ dercesine üstüne
abanmış çocuğun. Kyle lise yıllarının büyük bir kısmında Nicole’ün erkek arkadaşıydı. Ashley, Heather ve Vi de
güya Nicole’ün en yakın arkadaşlarıydılar. Nicole’ü onların yanına hiçbir zaman yakıştıramamıştım. Bu kızların
lideri gibi olmasına rağmen hem de. İlgiden her zaman rahatsız oluyormuş gibi görünürdü. Ya da belki de ben böyle
olduğunu sanıyordum. Rae kızdığı için Nicole’ün buzlar
kraliçesi şöhretiyle ilgili savunma yapmaktan uzun zaman
önce vazgeçmiştim.
“Neden umursuyorsun ki?” diye sorguluyor Rae. “Sekizinci sınıfta Richelle gittiğinden beri arkadaşımız değil o.
Nicole onları seçti, hatırlasana.” Rae’in sesinde bir kızgınlık var. Bir yaz içinde iki yakın arkadaşını birden kaybetmenin verdiği acıyı saklamak için böyle yaptığını biliyorum. Bu konu hakkında hiç konuşmayız. Konuşmayacağız
da. Ama Rae benim çocukluk arkadaşım, bu yüzden de
onu çok iyi tanıyorum. Hiçbir şey demediğinde bile ne hissettiğini biliyorum.
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